
4 pag. 20 bani

Anul XIII 
XVIII №.3629

paturi și cele cir- 
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efectuează.

Miercuri
14 iunie 

1961
Sânul roșu

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Viață nouă la Cîmpu lui Neag
Cîmpu lui Neag, co

muna din extremitatea 
vestică a Văii Jiului, cu
noaște pe zi ce trece o 
continuă înflorire. Aici, 
în inima munților, unde 
cu ani în urmă domnea 
o cruntă înapoiere, țăra
nii muncitori, țapinarii 
exploatărilor forestiere se 
bucură de realizări pe 
care nu le-au cunoscut 
în trecut. Nu cu mult 
timp în urmă, prin gri
ja sfatului popular comu
nal, la Cîmpu lui Neag 
s-a aprins pentru prima 
oară lumina becului elec
tric. In centrul 
a fost înființat 
pensar încadrat 
medic, . unde 
comjniej^ vin cu
re. Căminul cultural; 
re seară de seară, și mai 
ales în zilele de dumi
nică își deschide larg 
porțile, a fost dotat cu 
un aparat de radio.

comunei 
un dis- 
cu un 
locuitorii 
încrede- 

ca-

Cînd în perioada ale
gerilor pentru actualele 
sfaturi populare cetățenii 
de la Qîmpu lui Neag 
s-au întîlnit cu tov. Bar- 
docz Vasile, pe care Lau 
ales deputat al lor în 
sfatul popular orășenesc 
regional Petroșani, s-a 
;iiu: propunerea privind 

dotarea căminului cultu
ral și cu un aparat de 
proiecție cinematografi
că. Locuitorii comunei au 
aflat cu bucurie că pro
punerea lor nu a fost da
tă uitării. Secția de învă- 
țămînt și cultută a . Sfa
tului popular orășenesc 
a luat legătura în acest 
scop cu întreprinderea re
gională cinematografică și 
în curînd, la căminul cul
tural din Cîmpu lui 
Neag se vor organiza cu 
regularitate spectacole ci
nematograficei

I. CORNEA 
corespondent

Școala din Bănița își mărește 
capacdatea

In acest an, Sfatul 
popular al comunei Bă
nița și-a propus să dez
volte localul școlii ele
mentare de 7 ani, spre a 
asigura astfel condiții 
mai bune de învățătură 
pentru copiii . muncitori
lor carierei de piatră, ai 
ceferiștilor și țăranilor 
muncitori din localitate. 
Deși primele măsurători 
pentru 
săli de 
cpte ța începutul' lunii 
ttecute, 
sa prind contur și în toam 
năș ele vor găzdui elevii.

Astfel, în prezent, 
școala din Bănița 
truiesc două noi 
clasă, care în 
trei săptămîni au 
dicate la roșu. înfăptui
rea cu succes a acestei 
lucrări, care se efectuea
ză prin contribuție volun
tară, se datorește faptu
lui că sfatul popular co
munal a mobilizat un 
mare, număr de cetățeni 
spre a pune cu toții u-

an,

construirea noii 
clasă au fost fă-

noile săli de da-

la ' 
se cons- 
săli de 

numai 
fost ti- ,

mărul la dezvoltarea lo
calului școlii, arătîndu-se 
că astfel creează copiilor 
lor posibilitatea de a în
văța în condiții mai bu
ne. Pavel PrecUp, Scorei 
Ioan, Vladislav Lazar sînt 
doar cîțiva din cei 360 
țărani muncitori care au 
contribuit din plin, mo
bilizați de sfătui popular;

' la construirea noii aripi; 
a școlii cu două săli de 
clasă — construcție a că
rei valoare se ridică la 
109.000 lei.

La Bănița s-au îfttăp- 
în ultima vreme și 
acțiuni importante, 

pildă, un număr de 
țărani muncitori au 
într un timp scurt

Gu toate că au trecut 
puține luni de la crea
rea lui, noul spital din 
Petrila aduce o contri
buție însemnată la îngri
jirea tot mai bună a să
nătății populației. Aici 
muncește un colectiv 
harnic compus din 11 
medici, 8 surori medi
cale, 5 felceri, 2 infer- 
mieri, 2 tehnicieni den
tari și o moașă care a- 
sigură în bune condițiuni 
tratarea bolnavilor

Grijă fafă de sănătatea 
minerilor

cele 75 
ca 200 
care se

Spitalul are servicii de 
chirurgie, pediatrie, sto
matologie, oftalmologie, 
laborator, este înzestrat 
cu aparat Roentgen; mi- 
croscoape, tensiometre și 
alt aparataj. El cuprinde 
în același timp sanatoriul 
de noapte al minei Pe
trila cu 25 de 
circumscripțiile 
de oraș.

paturi și 
sanitare

Demeter Augustin și Teodorescu Stancu 
mineri harnici și buni prieteni. Primul conduce 
•o brigadă de, lucrări Speciale la mina Petrila, iar 
al doilea un frontal la mina Uricani. Brigăzile 
lor sînt pe locuri de frunte în întrece^ la cele 
două exploatări, lată-i în clișeul nostru împartă- 
șind'u-și din experiența muncii lor,___

■ ... X

Record pe schimb

tuit 
alte 
De 
124 
cosit 
de pe 80 hectare nutrețuri 
necesare pentru200de oi. ' 
Curățirea a 28.000 m. șan
țuri și pietruirea a 9 km. 
șosea se numără; de ase-" 
menea, printre realizările 
gospodărești la care au 
contribuit sute de țărani' 
muncitori din Bănița, în
tre care Jitea Petre,' Po
pescu Lazăr, Ionescu Vir-

întrecerea pentru cit 
mai multe vagonete re
cepționate prin culbutare 
a cuprins toate schimbu
rile de al sectorul VIII* 
transport 
peni.

Iată că 
iunie a.c. 
dus de 
de transport Sav Dumi
tru â realizat recepția 
prin culbutare la 2244 
vagonete, obți
nând un adevă
rat record.' 
. La acest fru
mos rezultat s-a 
ajuns printr-o 
bună organizare 
și folosire judi
cioasă a celor 8 
ore de muncă.

al minei Lu-

în ziua de 12 
schimbul con- 

supraveghetorul

Tot în schimbul 
Sav Dumitru, cu ajuto
rul ipstalației de curățit 
vagonete, s-au recuperat 
100 tone de cărbune, rea- 
lizîndu-se în același timp 
aducerea vagonetelor la 
capacitatea nominală de 
transport.

A. MICA 
corespondent
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Colectivul sectorului II de la mina Petrila a dat în acest , an 
mai bine de 7300 tone de cărbune peste plan, cărbune de cali
tate bună, fn întrecerea pe sector printre cele mai bune brigăzi 
cea condusă de Sidorov Vasile s-a clasat mereu pe loc de frunte. 
In brigada sa productivitatea muncii nu a scăzut niciodată sub' A 
tone de cărbune pe post. IN CLIȘEU: Brigadierul Sidorov Vasile 
de vorbă cu minerii Raicu Roman și Petcu. Dătiilă..

In brigada minerului Rusu Vasile, de la sectorul IV 
minei Lupeni lucrează șî tinerii Rotaru Gheorghe, miner șef de 
schimb, Keresztes Grigore și Anisie Teodor.

Iată-i împreună, cu puțin înainte de intrarea în șut Zîm- ' 
besc fericiți, fiindcă în brigada lor se obțin depiășirf zilnice 
de plan și în același timp se trimite la ziuă cărbune fără șist. 
vizibil.

IN CLIȘEU: (de la stînga la dreapta) Rotaru- Gheorghe, 
Keresztes Grigore și Anisie Teodor.

j
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la fiecare loc de muncă — produse fde calitate superioara

Măsuri eficiente pentru creșterea 
саншіѵі
recuperat, iar, prin amenajarea 
cîtorva bazine pentru captarea a- 
pclor de egutare din silozuri, 
procentul de recuperare a crescut 
și mai mult. Aceste ape, care con
țin cărbuni, se vărsau înainte 
prin canal direct în Jiu. Astfel, 
în 1960 concentrația materiilor 
solide în apa canalului Jiu a. fost 
de 3,7 gr./litru. In urma ame-. 
najării acestor bazine, concentra
ția a scăzut acum la 0,6 gr./li- 
tru. Alte măsuri care au contri
buit la îmbunătățirea procesului 
de producție sînt: punerea în 
funcțiune a unui aparat auto
mat pentru luarea probelor de 
cărbuni bruți, instalarea unui 
pod rulant la șecția de zețaj șl 
un troliu pentru ridicarea pie
selor în secția Rheo,- punerea în 
funcțiune a unui iaz experimen
tal pentru epurarea apelor rezi
duale și altele.

Datorită acestor măsuri, a bu
nei organizări a .muncii în fie-, 
care secție, conștiinciozității în 
muncă â muncitoț-ilor și a perșo-. 
natului tehnic de aici, planul de 
producție a fost îndeplinit în mod 
ritmic, indicii de calitate s-aut 
îmbunătățit simțitor, procentul de 
recuperare a crescut. In primele 
5 luni ale anului planul de pro
ducție brută la cărbunii supuși 
preparării a fost îndeplinit în pro
porție de 103,1 la sută, iar pro
ducția netă s-a depășit cu 27.240, 
tone de cărbune. Procentul de re
cuperare depășește pe cel cerut, 
cu 1,2 puncte.' La prețul de cost, 
pe 4 luni, s-au obținut economii 
în valoare de 56.000 lei. Indicii 
de calitate, comparativ cu cei ob
ținuți în aceeași perioadă a anu
lui trecut șî, cu cei planificați, 
sînt considerabil mai buni. Pro
centul de cenușă la producția 
globală de cărbuni spălați. rea
lizat în acest an este mai mic 
decît cel planificat cu 0,8 puncte, 
iar față de 1960 cu 0,7 puncte, 
procentul de cenușă la cărbunele 
special se menține la același ni
vel ca în anul trecut, la mai pu
țin cu 0,4 puncte decît cel admis. 
Cenușa șistului la haldă și a 
solidului în apele reziduale a cres
cut față de anul trecut cu 1»8 șî,! 
respectiv, 2,5 puncte.

Un singur indice mai însem-| 
nat, cel al umidității, mai lasă i 
încă de dorit. Cu toate că a fost! 
îmbunătățit față de anul trecut cu 
0,2 puncte el este mai mare decît 
cel admis cu 0,6 puncte. Pentru , 
ca și la acest indice, uzina să 

* Se încadreze în limita ’ admisă, 
conducerea preparației trebuie să 
ia măsuri corespunzătoare, săi 
studieze posibilitățile ce' ar pu
tea influența în mod pozitiv îm
bunătățirea Ійі.5

Succesele dobîndite de colecti
vul preparațieiLUpeni, pentru ca
re este apreciat și lăudat, vor fi 
și mai mult întregite- dacă prin 
exploatarea tuturor posibilităților 
va fi îmbunătățit “și Indicele de
ficitar — umiditatea.

ȘT. EKART

indicilor
Beneficiarilor numai cărbune, 

de calitate superioară, cit mai 
mult cărbune cocsificabil recupe
rat, sînt principalele obiective de 
întrecere ale muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor de la pre
parația Lupeni. Pentru a asigu
ra acest lucru, pe lîngă măsu
rile organizatorice, colectivul pre- 
parației a îmbunătățit considera
bil fluxul tehnologic prim aplica
rea de raționalizări, schimbarea 
unor utilaje vechi cu altele noi, 
prin modificarea unor circuite 
tehnologice importante. S-a pus, 
de asemenea, un accent deosebit 
pe întreținerea în bună stare a 
utilajelor.

__ In jțjltîmuLtimpj Ja uzină s-au 
pus Tri funcțiuner 4 site Zimmer 
Поі și 6 silozuri mărindu-se ast-

■ fel capacitatea de preparare a 
șlamului și îmbunătățindu-se și 
spălarea. Șase ciururi de precla- 
sare tip W.D.G. au fost înlocuite 
cu două ciururi cu rezonanță ca
re lucrează mai bine, elevatoarele 
de repetiție de la jgheabul Rheo 
nr. 2 s-au înlocuit cu elevatoare 
cu o capacitate mai mare. Tot 
în scopul creșterii capacității de 
producție, vechile jgheaburi Rheo 
0—10 de la bateria П-a s-au în
locuit cu altele mai late și cu o 
înclinare mai mare. Prin monta
rea unei pompe pentru golirea cis
ternelor de cărbune griș a crescut 
simțitor cantitatea de cărbune

♦ ♦ • ♦ •

Realizări însemnate în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică

La comitetul orășenesc U.T.M. 
Lupeni, într-un dosar bine îngri
jit sînt înregistrate acțiunile pa
triotice ale tinerilor utemiștî din 
această localitate'. Dovezi semnate 
de conducerile întreprinderilor in
dică numărul orelor de muncă 
patriotică efectuate de tineri, lu
crările executate precum și valoa
rea acestora. Did.'ele rezultă că 
un mare număr del utemiștî au 
contribuit la înfrumusețarea ora- tinerii de la filatură, preocupați I 
șului, la Colectarea de fier pechi ьтерші - ♦
pentru ! oțelarii bunedoreni, la 
executarea prin muncă voluntară 
a unor lucrări importante în ca
drul întreprinderilor unde lucrea* 
Ză. ■

Tinerii de la preparația Lu
peni, în număr de 150 au obținut 
realizări frumoase. ȘLi ..au prestat 
peste 2500 ore de muncă patrio
tică, obținînd economii în valoa
re de cca. 40.000 lei. Printre lu
crările mai importante efectuate

v î* *
nu- î 
рд- î 

I 
care au participat la acțiunile ob- ț 

■ șiești au , realizat economii în vă- J 
loare de 15.572 lei. Acestea an foit 
obținute prin descărcarea a 8 va- ♦ 
goane de celuloză, amenajarea î 
curții și cantinei, construirea a 50 f 
m. gard de beton etc.

In afară de astfel de lucrări, * 

îndeaproape de procesul' de lu- J 
cru, caută să contribuie prin ino- 4 
vații și raționalizări la ridica- î 
rea nivelului tehnic al producției. І 
Ez. au propus în acest an mai i 
multe inovații din care unele au J 
fost deja aplicate. Valoarea ante-Л 
calculată, a inovațiilor este . *
21.000 lei. \ ; .

Tinerii din cadrul șantierului .7 
de construcții. Lupeni au execu
tat prin muncă voluntară cea. 8 
m.c. de zidărie la blocurile 27 și.

tate însemnate. Hfectuînd un
măr de 4.026 ore de muncă . 
triotică cei peste 240 de tineri *

І

!
4

de ♦
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1 î

HUtUC rfS’U-S’ ffiA-. UrC 1>U ЦШ.ЬШ IA& £-1. V*-
r de^ acești tineri în cadrul ^отеіат * 28,.J cei de .la O.C.L. industrial, 1
* respective, amintim colectarea a

peste 520 tone . fier, veebi, încăr
carea а 249 tone de - cărbune, 
plantarea în oraș, a 8 stîlpi de be
ton pentru iluminatul fluorescent, 
plantarea a 500 pomi ornamentali 
și altele. La Filatura Lupeni tine- 

, rii au obținut de asemenea rezul-
- —- ------- и

prin reducerea cheltuielilor de 
‘ circulație, au obținut economii de, 

16.000 lei.
Cele arătate sini numai o 'par

te din frumoasele rezultate ob- 
1 ținute prin acțiuni de muncă pa- 
' triotică de ,către tinerii utemiștî 
' din orașul Lupeni.
' . ' " ■ E. S.
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STEAGUL ROȘU2 ■s

' Inovatorii pot desfășura
А VULCAN t o ac|ivi(ate

leriilor tipizate GSB 2") se apli
că experimental la o galerie de 
circa 200. m., permit obținerea 
unor viteze de avansare mult mai 
mari decît cele realizate actual, 
în condițiile scăderii substanțiale 

a prețului de 
cost la manopera 
lucrărilor.

Tot la propti 
nerea maistrului 
Gherman Traian 
se experimen
tează un sistem 
de injectare la
terală a apei la 
perforatoarele CP 
.19 pentru perfo
rarea umedă a 
găurilor. In a- 
ceastă direcție e 
cazul să amintim 

sistem 
a fost 

de cerce- 
de la

Petro-

Mai Шт de <46.000 tone de căr- 
oue «Й care peste 15.800 tone 
cărbune cjcsificabil s-au dat în 
curtai ’ an de către mine
rii de la Vujcan peste sarcinile 
de plan. La mină s-au obținut,

Inovatorul Stoican Gheorghe în fața standului 
pentru încercarea utilajelor electrice reparate.
de asemenea, economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare 
de cîteva sute de mii dte lei, au 
foit continuu reduse consumurile 
specifice de lemn de mină, ex
ploziv, energie electrică, mate
riale.

In obținerea acestor succese 
Inovatorii și rationalizatorii mi
nei au avut și au o contribuție 
de seamă.; Rodul muncii lor de 
pînă acum se concretizează în 21 
de inovații înregistrate din care ' 

,e12 inovații au fost aplicate în 
producție, iar una se experimen
tează.

Două aspecte caracterizează 
munca de inovații de la 
Vulcan: orientarea
creator al inovatorilor 
zolvarea unor probleme tehnice 
specific miniere și realizarea 
sarcinilor propuse prin planul te
matic.

Inovațiile propuse și aplicate 
Ia mina Vulcan . sînt importante. 
Iată, de pildă, cele cîteva inova
ții propuse de maistrul minier 
Gherman Traian care se referă 
la adoptarea unor noi soluții de 
armare și betonare la galeriile 
cu profile tipizate GSB 1 și 
GSB 2. Soluțiile propuse, din ca
re una („Sistem de armare pro
vizorie în vederea betonării ga-

ГЧЙГК~»~»~«~ »*-

mina 
spiritului 
spre re-

că un 
identic 
realizat 
tătorii 
S.C.S.M.
șani, sistem care, 
din delăsarea or

ganelor tehnice ale C.C.V.J. nu 
este nici măcar cunoscut la ex
ploatări.

Cabinetul tehnic al minei Vul- 
preocupare decan și-a făcut o 

seamă din antre
narea 
lor la realizarea 
problemelor tra
sate prin planul 
tematic de ino- 
vații pe.acest an. 
Cu sprijinul și 
îndrumarea con
tinuă a comitetu
lui de partid al 
minei, cabinetul 
se poate mîndrii 
acum cu cîteva 
realizări din pla
nul 
tre 
loc
situează „Ușa au
tomată de ae- 
raj", inovație a 
inginerului Cioi-
ca Constantin precum și „Dis
pozitivul pentru spălarea în se
rie a ciocanelor și perforatoare
lor pneumatice" realizat de lăcă
tușul Csilcser loan. Ambele se

inovatori-

tematic. Prin- 
acestea la 

de frunte se

mai bogată!
află în stadiul de experimentare. 
Tot din planul tematic de ino
vații a fost realizat și „Standul 
pentru încercarea utilajelor elec
trice reparate", stand < 
maistrul electromecanic 
Gheorghe.

Deși cabinetul tehnic 
Vulcan și-a îmbunătățit 
rabil activitatea în ultimile 2—3 
luni, aici mai sînt o seamă de 
probleme de pus la punct. Una, 
cea mai principală, ar fi cea a 
calculului economic al inovații
lor. Sînt foarte puține inovațiile 
acceptate care să aibă la bază un 
calcul economic, aprecierile de 
premiere făcîndu se după consi
derente subiective. După 
timp de cînd se aplică, 
vația minerului Păcuraru Tra
ian nu are un calcul contabil 
asupra economiilor ce le aduce, 
ba pentru a se elibera de această 
„sarcină" organele care trebuiau 
să facă acest lucru, vor să o cla
sifice cu totul altfel decît inova
ție. La combinat se cunoaște a- 
ceastă situație, dar măsuri nu se 
văd !

Mai 
vitatea 
nei în 
torilor 
melor specific miniere. Cu sprijinul

creat de
Stoican

al minei 
conside-

mult
ino-

sînt încă lacune în acti- 
cabinetului tehnic al mi- 
privința antrenării inova- 
pentru rezolvarea proble-

Maistrul miner Gherman Traian explică ino
vatorilor Csllcser loan și Imling Anton în 
constă sistemul 
tipizat GSB 2.

ce 
de armare al galeriilor cu profil

activ al conducerii minei, al co
mitetului de partid, cabinetul tetu 
nie are toate condițiile să obțină 
rezultate mai bune ca pînă acum.

D. GRIGORESCU

Pregătirile sînt un obiectiv 
pentru mina Lupeni !

de seama

Posibilități 
dc 

IinbunâlâUrc 
acalltâfll cărbunelui cocslHcabil

: ■■ ---------------'"

i; Probleme actuale
li

In vederea reducerii conținutu
lui de cenușă din cărbune în ul
timii ani s-a introdus pe o scară 
din ce în ce mai largă spălare;: 
în mediu dens și hidrocicloane 
ca procedee noi, iar dintre cele 
vechi s-au perfecționat aparatele 
de zețai. La toate procedeele se 
aplică controlul și reglarea au
tomată. Preparația Lupeni, con
struită în anul 1931 și dotată cu 
jgheaburi „Rheo“ atît pentru cla
sele mărunte (sub 10 mm.) cît 
și pentru cele 
mari (10—80 
mm.) a -avut 
drept scop livra
rea de cărbune 
energetic

In anii regimului nostru însă 
cînd s-a pus problema livrării 
unui cărbune destinat cosificării 
s-a; pus și problema modificări
lor ce trebuie aduse instalațiilor, 
pe de o parte în vederea produ
cerii; unei cantități suficiente de 
cărbune cu o cenușă scăzută, iar 
pe de altă parte de a îmbunătăți 
selectivitatea spălării cu procedee 
mai noi dfe spălare. Așa a luat 
naștere partea nouă a spălării 
unde se folosește mediu dens 
pentru mărirea selectivității la 
spălarea clasei 10—80 mm. și ze- 
țajul pentru clasa 0,5—10 mm. 
Dacă selectivitatea jgheaburilor 
„Rheo“ este în general scăzută, 
atingînd un ecart probabil de 
0,2—0,3 procedeul de spălare în 
zețaj este superior, realizînd uh 
heart probabil de 0,12, iar spă
larea în.mediu dens se detașează 

procedeele 
un ecart

lui II nu se face integral pe di
recția curentului de apă, eleva
torul l/II nu mai face fată de
bitului actual (de altfel nici ce
lelalte două nu mai corespund), 
cantitatea de material fin din a- 
limentare face ca evacuarea la 
aparatul 3./1Г să se facă anevoios 
șl astfel să se obțină variații de 
cenușă de la un schimb la altul 
și în cadrul aceluiași schimb, 
ceea ce constituie o sursă perma
nentă de rebuturi. Aceste incon

veniente sînt pe 
cale de remediere. 

Tot ca o măsu
ră în vederea 
îmbunătățirii ca
lității conținutu- 

este introducerea

Planul de producție al minei Lupeni este în creștere de la o 
lună la alta. Față de trimestrul I al anului, mina Lupeni va ex
trage în ultima parte a anului cu circa 800—1000 tone de căr
bune pe zi mai mult. Creșterea masivă a volumului de producție 
impune colectivului de aici îndeplinirea ritmică și depășirea 
jiului lucrărilor de pregătiri care 
noilor locuri de muncă.

Minerii de la Lupeni au repur
tat în cursul acestui an succese 
de seamă în îndeplinirea planului 
de producție, în îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras. Ei au 
pus ia dispoziția economiei na
ționale mai bine de 8700 tone de 
cărbune peste plan, au îmbunătă
țit calitatea cărbunelui cu 1,1-1,5 
la sută.

In direcția Îndeplinirii pianu
lui la lucrările de pregătire, si
tuația minei nu este satisfăcătoa
re, nu se ridică la înălțimea ce
rințelor producției. Luna mai s-a 
soldat cu rătninerea în urmă la 
pregătiri cu 457 m. galerie, iar 
In 7 zile de muncă din iunie din 
nou există o rămînere în 
cu 56 m. galerie.

De ce nu se realizează 
planul la pregătiri, care 
cauzele rămânerii în urmă ? Răs
punsul l-au dat chiar tovarășii 
din conducerea minei: „Cauzele 
sînt: viteza de avansare în ga-

alt menirea de a deschide
pla- 

calea

siste-

urmă

ritmic 
sînt

lerii mică și neurmărirea 
matică a îndeplinirii planului de 
pregătiri pe sectoare".

Intr-adevăr dacă se urmărește 
viteza de avansare la pregătirile 
minei se poate constata că din 
circa 28 brigăzi de pregătiri în 
cărbune și 18 brigăzi în steril 
doar cîteva — se pot număra pe 
degetele unei mîini!) obțin zilnic 
2,5—4 m. galerie săpată, restul 
avansînd doar 1—2 m. pe zi sau 
chiar mai puțin. Printre primele 
se pot cita brigăzile conduse de 
Lorke Mihai (galeria de cap stra
tul 18) de la sectorul IV B, Horn 
Gheorghe (preabataj frontal) de 
la sectorul III și altele. Marea 
majoritate însă avansează „în rit
mul melcului".

Se poate oare numi avansare, 
realizarea brigăzii care sapă ga
leria de cap din stratul 15 ta sec
torul IV В și care în 5 zile de 
muncă avansase doar 2 m. gale
rie, sau cea a brigăzii care sapă

direcțională în straitui 15,galeria
orizontul 750, sectorul V sud, ca
re cu 6 posturi pe zi a obținut 
în aceeași perioadă 5 m. galerie ? 
Exemple de acestea sînt nume
roase la aproaipe toate sectoarele 
minei Lupeni.

Avansările mici se datoresc în 
cea mai mare parte faptului că 
la locurile de muncă din pregă
tiri, nu se plasează posturi su
ficiente, nu se asigură condiții 

Mbune de aprovizionare.- Sectorul 
V sud este „fruntaș" în aseme
nea situații. La galeria direcțio
nală din stratul 15 orizontul 750, 
din cauza plasării necorespun- 
zățoare a Incului de muncă, din 
cauza controlului slab asupra 
muncii brigăzii, avansarea obți
nută este doar de... 1 m. gale
rie în 5 zile de lucru! De altfel 
nici o brigadă de pregătiri *de la 
acest sector nu și-a îndeplinit 
planul, Iar. pe sector rămînerea 
în urmă față de planul la zi este 
de 33 m. galerie.

Se impun măsuri urgente
Pentru mina Lupeni și in ge

neral pentru toate exploatările 
Văii Jiului, probleme îndeplinirii

lui de cenușă 
reglării automate acolo unde este 
posibil. In cadrul instalației noas
tre s-au comandat autod^șjgtoa- 
re pentru reglarea automata la 
zefaj și aparate Cendrex care să 
indice în orice moment conținu
tul de cenușă a cărbunelui spă
lat pentru cocs. De asemenea, 
s-a cerut documentația pentru 
introducerea reglării automate a 
densității turburelii la flotație.

Cocsarii de la Hunedoara cer 
să li se livreze un cărbune cu. o 
umiditate cît mai mică în vede
rea reducerii timpului de cocsifi
care. Deși în cadrul preparației 
noastre s-au luat o seamă de mă
suri în vederea reducerii umidi
tăți; la cărbunele spălat totuși, 
în ciuda acestora, umiditatea nu 
a scăzut prea mult. Cauzele sînt: 
staționare insuficientă în silozu- 
rile de egutare provocate de mul
te ori din lipsă de vagoane și ne
respectarea graficului de încăr
care în ordinea spălării, creșterea 
cantității de cărbune mărunt СП

noastre interne vom ajuta pe to
varășii corsari în obținerea nrntf 
cocs de bună calitate.

POM PI LI U PISO
inginer șef al preparației Lupeni

mult față de toate 
realizînd cu ușurință 
probabil de 0,05.

Pentru ca spălarea 
granulometrice să decurgi in con-

nai pn|ăiă яфп^мвйире.
Dacă această problemă a fost 

oarecum rezolvată 1П aceră cir
cuit la predasare prin înlocuirea 
ciururilor vibrante cu ciururi cu 
rezonantă, au rămas totuși unele 
deficiențe care îngreunează spă- ............ ■»»>
larea. Dintre toate amintim pe f 
cele de la jgheabul „Rheo" 10-80 j 
mm. unde alimentarea jgheabu- +

■ ț» 
planului la pregătiri este una din ’ 
cele mai importante. La Lupeni • 
sînt necesare măsuri tehnice și » 
organizatorice efective care să J 
ducă în scurt timp la remedierea •

♦ te

unei clase

T ransportor 
de mare înclinare

situației actuale. Trebuie să fie 
extinsă și popularizată experien
ța sectoarelor IV А, I A, III unde 
pregătirile sînt privite cu aceeași 
atenție ca și îndeplinirea ritmică 
a planului de producție, în spe
cial trebuie îmbunătățită munca— ■ —• ■■■■WMBFUlMțlta Uluiau t
brigăzilor care sapă pregătirile J 
din stratul 13, stratul 15, lucrări 
deosebit de importante și urgen
te pentru producție. La mină, ca
drele tehnice trebuie să înțeleagă 
că neîndeplinirea planului de pre
gătiți, duce la nerespectarea in
dicilor de plan tehnic, la reper
cusiuni neplăcute pentru produc
ția viitoare, la o activitate teh- 
nlco-economică nesatisfăcătoare 
pentru întregul colectiv.

Pînă la sfîrșitul acestei luni 
mai sînt ddstule zile în care pre
gătirile pot ajunge la nivelul ce
rut prin plan, așa că în această 
direcție să se îndrepte cu mai 
multă atenție activitatea tehni
cienilor și inginerNor minei I

, ing. GH. DUMITRESCU
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care după părerea specialiștilor j 
poate ridica materialul pînă la o ț

In tehnica minierei mondiala 
s-a pus la punct un nou transpor
tor cu bandă de mare înclinare

înclinare de 70—75 grade. El se î 
compune din două benzi supra- J 
puse, din care una din plasa me- I 
t alică. Materialul este încărcat pe î 
banda metalică și astfel trans- J 
portat. Noul transportor (vezi di- J 
șeul) găsește un larg teren de apli- J 
care în preparațiile de cărbune și * 
minereuri. *
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Oamenii mondi l$i petrec timpul liber 
in mod piâcnt șl instructiv

Ziua de duminică 11 iunie va rămîne o dată importantă 
în jurnalul de activitate al clubului muncitoresc „I. Ci Fri
mu” din Vulcan. Din inițiativa comitetului orășenesc U.T.M. și 
a consiliului orășenesc A.R.L. U.S. a fost organizată la Vulcan o 
duminică model închinată prieteniei romîno-sovietlce, harnicilor 
prieteni din bazinul carbonifer Donbass.

„Duminica model” a fost atît de plină de acțiuni Incit de 
dimineață pînă seara oamenii de diferite vîrste și profesii au 
găsit la club sau la școli posibilitatea de a-și petrece timpul 
liber în mod cit se poate de plăcut și în același timp in
structiv.

Datorita succesului de ca re s-au bucurat toate acțiunile 'În
treprinse, participării masive a oamenilor muncii, „duminica 
model” poate constitui cu adevărat un început bun al unei noi 
forme de organizare a timpului liber. Exemplul vulcănenilor 
poate fi urmat de organizați ile de masă din celelalte localități 
ale Văii Jiului care pot organiza programe și mai bune avînd 
experiența celor din Vulcan.

In pagina de față publicăm aspecte din timpul desfășură
rii acțiunilor cultural-sportive organizate la Vulcan cu prilejul 
„duminicii 'model”.

SEDATA TINERELOR FETE

i
I
! Trecătorii care se perindau pe strada principală din Vulcan, în 

frumoasa dimineață scăldată de soare, și-ău oprit pașii in. fața pa
nourilor mari, cuprinzând imagini din realizările ' obținute de oame
nii sovietici. Fiecare panou cu 8—10 fotografii constituia fwț cifre și 
imagini o adevărată filă din istoria de azi a marelui popor sovietic. 
IN CLIȘEU: In fața expoziției: „Realizări ale Vnhtrtii Sovietice".

In toată ziua aceasta plină de 
frămtntări, de activitate, de dute 
vino neîntrerupt de la club, a exis
tat totuși un moment de destinde
re, de liniște : înainte de ora 21 
dnd toți tinerii au plecat acasă 
pentru a se pregăti de „Serbarea 
tinerelor fete”. La ora 21 ușa sălii 
de^gi^ințe, recent reamenajată, s-a 
deschis, și înlăuntru au pătruns 
primii tineri îmbrăcați elegant, cu 
gust. La ușă, cîteva fete, purtând 
coșulețe pline cu flori de lămîiță, 
prindeau pe reverul fiecărui tînăr 
un buchețel, spunîndu-i „Bine ai 
venit I”. In toată sala, fete cu ban
derole roșii la mînă, din serviciul 
de ordine, împărțeau mici cocarde 
pe care era scris numele unui erou 
de roman ; se pregătea valsul — 
să dansăm cu eroii cărții.

Serata a început. In acordurile 
line ale valsului „Vălurile Amuru
lui” primele perechi de tineri au 
pornit să se rotească. După cîteva 
minute' în sală a intrat un poștaș. 
In geanta lui de scrisori se gă
seau cîteva felicitări pentru ti-

M ICRO INTER VIU R|

Cum v-a plăcut programul 
zilei de azi ?

Aproape de ora 23,30, cînd în
treaga sală se pregătea de con- 
’cursul „cea mai bună dansatoare” 
am rugat pe dțiva tovarăși să ne 
spună în cîteva cuvinte ce părere 
au despre felul cum a fost orga
nizată petrecerea timpului liber în 
această duminică. Iată ce ne-au 
răspuns cei solicitați :

CHETRO1U AUREL, secreta
rul organizației U.T.M. de la sec
torul 11: „Nu am avut pînă a- 
cum o duminică atît de bogată. 
De la acțiunile organizate pentru 
copii, la care am participat și noi 
cei mari cu mult drag și pină la 
serata în care ne aflăm acum, 
toate punctele au fost alese cu dis- 
cernămînt și mai cu seamă pre
gătite din timp. In privința sera
tei pot Să afirm cu certitudine ca 
este cea mai frumoasă din cite s-au 
organizat pînă acum în Vulcan. 
Aceasta arată că atunci cînd vor 
tinerii, din Vulcan tși pot orga
niza petrecerea timpului liber în 
mod pe cit de atrăgător pe atît 
de folositor. Pentru viitor ? Dacă 
în fiecare duminică timpul liber 
ar fi în felul acesta organizat, mi
nerii din Vulcan, tineretul nu ar 
avea decît de salutat această ini
țiativa'.

CIURU IOAN, maestru electro
mecanic : „Am participat la majo
ritatea acțiunilor organizate azi. 
Este într-adevăr un început foarte 
bun. Această duminică ar trebui 
să fie într-adevăr model pentru 
toate duminicile viitoare. Cred că 
dacă ar fi antrenați mai mulți to
varăși în munca de pregătire a 
programelor, rezultatele ar fi mai 
bune și nu ar necesita nici atîtea 
eforturi din partea unui număr mic 
de tovarăși. La serata de azi mi-au 
plăcut foarte mult punctele sati
rice din pauze. Ar fi bine că și în 
viitor să se organizeze astfel1 de 
programe”.

M.ARC.U CORNEL, maistru mi- 
răer : „Am participat și pînă acum 

nerii din sală. Dar, au fost și u- 
nele scrisori pentru cei care nu se 
aflau în sală, tocmai pentru că nu 
s-au purtat întodeauna cuviincios 
cu tinerele fete. Intr-una din scri
sori, de pildă, Bran Virgil era 
luat în țepii satirei pentru com 
portarea necorespunzătoare pe care 
a avut-o la ultima reuniune.

In pauza următoare, pe scena 
improvizată în grabă, au apărut 
cîțiva soliști de muzică ușoară. 
Și așa, pînă tîrziu, tinerii nici n-au 
știut cînd a trecut timpul și iată 
că organizatoarele seratei anunță 
concursul pentru cea mai bună 
dansatoare...

In toate grupurile care se în
dreptau vesele spre casă, venind 
de la serbarea tinerelor fete se 
discuta despre același lucru aproa
pe fără excepție : „Ziua de azi a 
fost într-adevăr minunată. Trebuie 
să punem toți mîna să facem în 
așa fel îneît nu numai duminica, 
ci fiecare oră liberă să o petre
cem în mod atrăgător, dar și în 
vățînd lucruri noi.

la reuniuni tovărășești, foi de ti
neret. într-un cuvînt la acțiunile 
de distracție și recreare ale tine
rilor. De fiecare dată parcă lipsea 
insă ceva, tinerii fiind oarecum 
nemulțumiți. Acum am înțeles ce 
lipsea; această organizare irepro
șabilă, momentele vesele, dar us
turătoare pentru cei criticați, ordi
nea care -domnește la ușă, înmiiia- 
rea invitațiilor celor mai harnici 
tineri, ele fiind astfel cu adevă
rat un stimulent. Despre celelalte 
puncte din această zi aș vrea să 
spun un singur lucru : să se mai 
organizeze asemenea duminici".

------- - ........ ......

Sport pentru cei mul fi
can, programul întrecerilor sportive 
organizate cu prilejul zilei model 
de odihnă nu au cuprins decît ti
neri și vîrstnici necunoscuți în 
„anuarele sportive”. De pildă, pe

De obicei, manifestările sporti
ve atrag un număr mare de spec
tatori atunci dnd cuprind nume 
consacrate, cunoscute pentru rezul
tate deosebite. Duminică, la Vul-

O fază din timpul meciului

Primul punct al. programului 
manifestărilor de duminică a fost : 
film ~ pentru elevii claselor V— 
Vili (ora 8—10). Cum toți copiii 
din Vulcan cunoșteau pe dinafară 
programul de duminică și în spe
cial punctele organizate pentru ei, 
la ora 8 sala cinematografului era 
deja arhiplină. Gălăgia obișnuită 
locurilor unde se adună mulți co
pii a fost deodată curmată, pe e- 
cran opărind titlul primului film 
„Scrisoare neexpediată". Spunem 
primul film deoarece în acea zi 
au rulat 4 filme sovietice potrivite 
cu diferite vîrste ale copiilor. C-ei 
mai mici au văzut începînd de la 
ora 11, un film de desene animate ; 
și povestiri. Aproape toți copiii au ! 
privit cu o curiozitate deosebită ' 
filmul în care o rachetă punătoa- ; 
re de satelit se rotește in jurul j 
pămîntului..

De la club, grupurile de copii 
și pionieri îmbrăcați de sărbătoare 
s-au îndreptai către școala medie. 
Pentru cei din clasele V-Vlll a 
fost organizat simpozionul cu te
ma : „Figuri de eroi comuniști și

Pentru cei mici
♦ «4».<■

comsomoliști din literatura sovie
tică contemporană". Expunerea 
tovarășului profesor Munteanu a 
fost urmărită cu mult interes, în 
special de elevii clasei a Vill-a 
care cunoșteau din romanele citite 
pe eroii despre care se vorbea in 
simpozion.

In același timp, la șecția ma
ghiară a școlii din Vulcan se a- 
dunaseră într-o sală aproape 50 
de copii. Cîțiva dintre ei păreau 
Joarte emoționați. Erau cei care 
se înscriseseră' la concursul de „cel' ’ 
mai biol povestitor". Pe lista con < 
curenților —mr fost înscrise 24 de- 
nume cuprinzând reprezentanții tu
turor claselor l—IV, Deși con
cursul a durat mai bine de 3 ore, 
nici un copil nu s-a mișcat de la 
locul,lui, ascultînd de fiecare dată 
cu o curiozitate și mai mare cele 
povestite de concurenți. La sfîrșît, 
juriul a stabilit câștigătorii pe cla
se. lată-i: clasa l-a, Necula lulia- 
na („Се-i mai ușor"); ilasa a H-n: 
Cugereanu- Ștefan („Castraveții”); 
clasa a lll-a, Strejan 'luliana 
(„Floarea de piatră"); clasa a IV-a, 
Schiopu Viorel („Fiul regimentu
lui").

In același timp, pe terenul de 
sport alți copii se întreceau la a~ 
lergări și sărituri. După-amiază, 
împreună cu părinții lor, ei au 
participat la programul artiștii. 
Iată deci că și pentru copii această 
Zi a fost deosebit de plină de 
preocupări, de acțiuni folositoare 
și în același timp atrăgătoare, in
teresante. ;

Pe drumul septenalului“5»
„Succesele obținute în țările 

prietene ne bucură în aceeași mă
sură în care ne bucură și suc
cesele noastre. In fiecare zi oame
nii iau cunoștință de succesele, ob- 
ținute de prietenii din țările socia
liste, de rezultatele muncii avîn- 
tate a oamenilor sovietici. Ultimele 
realizări ale poporului sovietic au 
uimit într-adevăr lumea. In imen
sa țară a socialismului, în fiecare 
colțișor, fiecare cetățean își aduce 
contribuția sa la această operă 
măreață în care foarte multe fapte 
pline de eroism au dus la rezul
tatele pe care noi le consemnăm

Pe scena inundată de lumină
Nu că ar fi mică sala de spec- 

btacole de la club, dar cetățenii 
din Vulcan și-au făcut pur și 
Simplu un obicei ca ori de cîte 
ori un afiș, fie chiar scris stîn- 
gaci, să anunțe un spectacol, să 
vină în număr așa de mare ‘îneît 
e mare' lucru dacă faci rost de 
un scaun cu 10 minute înainte 
de începerea programului.

Interesant este și faptul că 
participarea este la fel de nume
roasă și atunci cînd întreg spec
tacolul este susținut de foțmații 
locale. A intrat deci în preocupă
rile obișnuite die fiecare duminică 
ale vulcănenilor, această partici
pare la acțiunile organizate în 
sala de spectacole. Duminică du- 
pă-masă însă sala a fost mai a- 
glomerată ca oricîijd. .

Cînd cortina s-a retras domol, 
pe scena inundată de lumină a 
apărut fanfara. Timp de aproape 
15 minute sala a vibrat de sune
tele puternice ale celor 30 de in
strumente. S-au interpretat 6 
melodii între care: „Rapsodia 
rusă" (Se DunaeVschi, {.Potpuriu 

terenul de volei s-au întâlnit două 
echipe formate „ad-hoc” compo- 
nenții lor fiind muncitori de la 
Uzina electrică Vulcan, de la ter
mocentrala Paroșeni și mineri. Deși 
nu se poate vorbi de „înalt nivel 
tehnic” totuși întâlnirea a fost ur
mărită cu atenție pentru dîrzenia 
cu care s*a disputat. După ce 
electricienii au condus cu 2—0, o 
puternică revenire a formației mi
nerilor a făcut ca scorul la, șfîrșit 
să fie de 3—2 pentru mineri.

In același timp pe arena de po
pice a avut loc disputa „neconsa- 
craților”. Intre cei care și-au în
scris numele pe tabla concurenți- 
lor au fost și tovarășii Gotoț Iosif, 
directorul minei, Mîrza Aurel se
cretarul comitetului de partid de 
la mină, Școlnîc Anton, secreta
rul comitetului; orășenesc de par
tid, alături de nume de mineri, 
funcționari etc.

Scopul acestor întreceri sporti
ve nu a fost desigur stabilirea de 
noi recorduri, sau obținerea unor 
rezultate deosebite : în primul rînd 
atragerea unui număr cît mai mare 
de oameni ai muncii la practica
rea sportului atât de plăcut și fo
lositor.

în cifre de-a dreptul uimitoare"... 
Vocea primprocurorului Tiță Ilie 
transmisă prin difuzoare se revăr
sa în sala arhiplină.

In acea zi, închinată prieteniei 
romîno-soviețice, oamenii. muncii 
din Vulcan au luat cunoștință de 
realizările meri ale mărețului po
por care construiește comunismul. 
Bine documentată, avînd datele 
cele mai recente din munca po
porului sovietic, conferința „Pe 
drumul septenalului” a fost deose
bit de apreciată de cei peste 400 
de oameni ai muncii din Vulcan.

O----------------

rus” și marșul „Armata roșie*' 
de Alexandrov. După melodiile 
puternice de fanfară,, vocea ele
vei Hrîștea Elena, care a recitat 
poezia „Partidul” de Eugen Je- 
beleanu, a apărut parcă și mai 
caldă. Apoi, în fața microfonului 
apare un băiețel de 10—11 ani șî 
în sală se revarsă o voce cati< 
felată, interpretînd melodiile popu
lare „Eu cunosc vara cînd vine” 
și „Mă dusei să ar în coastă". 
Dar... microfonul s-a defectat. E- 
ievul Tufiș Constantin, nu s-a 
pierdut însă. El a pornit cu șî 
mai mult curaj, suplinind lipsa 
microfonului printr-o interpretare 
meritorie. De fapt, elevii au sus
ținut aproape jumătate din pro
gram fiind de fiecare dată răs^ 
plătiți de public cu aplauze pre
lungite. Eleyii clasei a VI*a A! 
au prezentat un frumos dans so
vietic, far colegul lor Andrei 
Constantin a interpretat melodiî 
populare.

Unul din punctele de mare a-* 
fracție al spectacolului* a fosfc! 
programul brigăzii artistice de 
agitație.

Patru fete și; patru băieți, o 
mînă de oameni, au reușit să a-:; 
ducă în scenă momente impobi| 
tante din munca și viața mine-’ 
rilor din Vulcan. Ascuțișul cH-u 
ficii brigăzii a fost de data a- 
ceasta mai finisat, mai ‘tăios, în-' 
dreptîndu-se spre obiective im-* 
portante, majore. Dar „pasul" ; 
cel mai însemnat ne care l-a fă
cut brigada este forma artisticii 
de prezentare, mult mai bunâ' 

Partea a doua a programului 
a început cu melodia „Partidului 
slavă’* de Constantin Marin, în 
interpretarea corului clubului. Ca 
de obicei programul prezentat de! 
cor — mîndria vulcănenilor — j 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces. Publicul a aplaudat înde
lung în special melodia în priffiă 
audiție „Frumosul vine pe apă'y 
Programul s-a încheiat cu melo\ 
dia „Cîntul păcii” de D. Șostako-i 
viei. Toți artiștii amatori care; 
s-au perindat pe scenă s-au stră-i‘ 
duit ca programul să aibă de-1 
plină reușită fiind pentru ei un 
adevărat examen. Și au reușit,

Pagină realizată de 
MIHAIL DUMITRESCU 

în colaborare cu N. ROVENf A
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Ziarul 
|Presse“ 
nea că 
nu ridică obstacole 
căutării unei concilieri rezona
bile".,

Opinia publică democrată 
din Franța, care încearcă o ne
liniște legitimă în legătură cu 
pericolul din ce în ce mai mare 
pe care-1 repîieizintă militaris
mul vest-german, apreciază 
propunerile guvernului sovietic 
ca măsuri concrete importante 
care corespund intereselor asi
gurării sefâUrității europene și 
ale păcii generale.

„U.R.S.S. propune din nou să 
se încheie tratatul de pace su 
cele două state germane și să 
se transforme Berlinul occiden
tal într-un oraș liber" — sub 
acest titlu prezintă ziarul „Li
beration" propunerile U.R.S.S. 
în problema germană și pro
blema Berlinului.

Amintind că Berlinul occi
dental „constituie cti adevărat 
un butoi cu pulbere care poate 
exploda în orice clipă" și că 
autoritățile de la Bonn utili
zează aceăstă parte a orașului 
ca un „centru de spionaj și de 
provocări", Jea<n-Maurice Her
mann subliniază în paginile 
ziarului „Liberation" „urgența 
(reglementării pașnice" a pro
blemei Berlinului occidental.

9

„U. R. S. S. și pacea"
’ HAVANA 13 '(Agerpres).

„Hrușcîov propune o soluție 
concrttă", — declară ziarul „Re
volution" puWitind textele com
plete ale memorandumurilor în
mînate de N. S. Hrușcrov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
at U.R.S.S., președintelui S.U.A., 
Kennedy. In articolul de fond în
titulat1 „U.R.S.S. șî pacea", ziar 
rul scrie:

„Documentele înmînate de Hruș
ciov lui Kennedy, constituie o 
contribuție prețioasă la rezolva
rea problemelor păcii și dezarmă
rii. Guvernele puterilor occiden
tale își vor asuma o răspundere 
uriașă în fața popoarelor din ță
rile lor, dacă vor răspunde prin 
subterfugii șf rezerve la poziția 
sovietică clară, conciliantă și no
bilă".

Pentru reglementarea 
problemei 

Berlinului occidental
' PARIS, 13- (Agerpres). — 

Ziarele pariziene comentează 
cu interes propunerile cuprinse 
6n memorandumurile înmînate 
de N. S. Hrușciov lui J. Ken
nedy. Se acordă o deosebită a- 
tenție planului de reglementare 
a problemei germane și a pro
blemei Berlinului, formulat de 
guvernul sovietic.

Ziarele de dieapta se stră
duiesc în fel și chip să justifice 
din nou refuzul puterilor occi
dentale de a participa la regle
mentarea pașnică a problemei 
germane și la normalizarea si
tuației periculoase din Berlinul 
occidental. .......

In același timp, unele z’are 
burgheze recunosc în mod in- 
diiect caracterul constructiv al 
propunerilor Uniunii Sovietice. 
Astfel, ziarul „L’es Echos",, or
ganul cercurilor de afaceri 
franceze, consideră că „elemen
tul nou" este „propunerea con
cretă de a se convoca neî-ntîr- 
zrat o conferință pentru înche
ierea’ tratatului de pace și re
glementarea1 problemei Berlinu
lui". Ziarul își exprimă spe
ranța că pînă la sfîrșitul aces
tui an^ va avea loc o conferință 
a participanților la’ coaliția anti- 
hitleristă în această problemă.

Ziarul „®ombat“ își exprimă 
părerea că propunerea Uniuni' 
Sovietice de a se convoca o 
conferință de pace deschide 
„posibilitatea pentru o înțelege
re" : „Sonferința „la nivel 
înalt" în problema Berlinului 
ar putea să deschidă o fereas
tră sau, cel puțin, o ferestrui- 

' Că pentru examinarea proiec- 
/' telor și a posibilității unui a- 

cord".

provincial „®entre- 
subliniază de aseme- 
„procedara prevăzută 

în calea

Anularea ordinului cu privire 
la interzicerea „raidurilor libertății

WASHINGTON 13 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă americane, un judecător fe
deral a anulat un ordin de acum 
1Q zile, prin care se interziceau 
raidurile libertății" în statul A- 

labama. Anularea ordinului ;■ ju
decătorului federal se datorește 
puternicelor mișcări de protest îm
potriva acestei acțiuni a organe
lor federale care veneau în aju
torul organizațiilor rasiste și au
torităților rasiste din Alabama și 
Mississippi.

II

După anularea ordinului, un re
prezentant al Comitetului de co
ordonare a „raidurilor libertății" 
a declarat în statul Atlanta că a- 
cesțe acțiuni de luptă împotriva 
discriminării rasiale vor lua o am
ploare și mai mare. De aseme
nea, un reprezentant al Congresu
lui pentru egalitatea rasială a de
clarat în cadrul unui miting de 
solidaritate 
ții" care a 
ton, că în r----
spre orașul Jakson circa 50 de 
„călători ai libertății".

O---------- ------

O comisie a Consiliului de tutelă raportează despre :

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați", filiala 

Petroșani a pus în vînzare 
bilete pentru locuri în* sta
țiunile Eforie, Vasile Roaită, 
Techirghiol, Mangalia, Cos- 
tinești.

De asemenea, mai sînt lo
curi și pentru alte stațiuni 
balneo-climaterice din țară.

Doritorii se pot prezenta 
la sediul filialei din Petro
șani, str. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 23.

cu „călătorii libertă- 
avut loc la Washing- 
prezent se îndreaptă

libertății".

13 (Agerpres).
Consiliului de tu- 
a încheiat recent 

săptămînî în

Starea de înapoiere din Mieronezia
NEW YORK
O comisie а 

felă al O.N.U.
o vizită de șase 
Mieronezia, arhipelag compus din 
2.141 de insule situate în regiu
nea apuseană a Oceanului Paci
fic — care se află sub adminis
trația Statelor Unite. Potrivit 
relatărilor ziarului „New York 
Times" comisia a dat publicită
ții un raport în care sînt expri
mate „plîngeri față de adminis
trația colonială a Statelor Unite" 

. „Washingtonul — scrie ziarul 
— a fost acuzat de o serioasă 
neglijare a economiei Mîcroneziei 
și de starea de înapoiere a po
porului ei".

. Alegerile cantonale din Franța
PARIS 13 — (Corespondentul 

Agerpres transmite: La 11 iu
nie a avut loc în Franța cel 
de-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor ca-ntonale. După cum 
se știe, în primul tur, de scrutin 
al alegerilor care a avut loc du
minica trecută, pentru alegerea 
unui candidat a fost nevoie de 
majoritatea absolută de voturi. 
Din cauză că în mai multe de
partamente nici un candidat nu 
a întrunit majoritatea absolută 
de voturi, la! 11 iunie în aceste 
departamente s-a ținut al do;- 
lea tur de scrutin în care a 
fost suficientă o majoritate re
lativă de voturi.

In cursul primului tur de 
'‘scrutin p'esțe jumătate de voturi 

au fost obținute de candidații 
partidelor de stînga și în pri
mul rînd de candidații parti
dului comunist. Sistemul anti
democratic de alegeri în două 
tururi de scrutin oferă posibili
tăți de combinații electorale în
tre forțele reacționare ou sco
pul de a împiedica alegerea! în 
consiliile generate a candidați-

pri-
Itl

................................... ■ ■ ===-----------

Scade exportul agricol al Franței

lor forțelor de stînga și în 
mul rînd a comuniștilor, 
săptămîna care a trecut au avut 
loc în acest scop numeroase 
tranzacții de culise între parti
dele de dreapta. In pofida a- 
cestor manevre rezultatele pre
liminare ale celui de-al doilea 
tur de scrutin au arătat că 
Partidul Somunist Francez, ca
re în primul tur de scrutin pre
zentase candidați în toate can- 
toanele și obținuse 24 de locuri, 
a sporit în prezent numărul 
locurilor la 55, ou 12 locui i mai 
mult decît în alegerile prece
dente din 1955. (sirca 6G la su
tă dintre consilierii aleși în 
cel de-al doilea tur de scrutin 
sînt membri ai partidelor de
mocratice, care se pronunță 
pentru încetai ea războiului din 
Algeria,, pentru laicizarea în- 
vățămîntului, împotriva regi
mului puterii personale.

Referindu-se la rezultatele 
alegerilor, ziarul „L’Humanite" 
scrie: Infrîngeiea reacțiunii ar 
fi fost și mai mare dacă con
ducătorii SFIO nu ar fi făcut 
totul pentru a limita la maxi
mum frontul candicfeților de 
stînga.

După cum subliniază „New 
"York Times", comisia a consta
tat „nemulțumiri considerabile și 
amărăciune în rîndul celor 76.000 
de locuitori ai insulelor puse 
sub administrația Statelor Unite 
după cel de-al doilea război mon
dial". Referindu-se la aportul co
misiei, ziarul arată că „situația 
economică a instfielor a produs 
criticile cele mai tăioase. In ra
port se arată că resursele prin
cipale ale teritoriului nu au fost 
exploatate, economia a fost lă
sată într-o stare de stagnare pen
tru mult timp, iar neliniștiții mî- 
cronezieni nu sînt în stare să ob
țină ajutorul tehnic necesar pen
tru dezvoltarea 1or“.

„Comisia — subliniază ziarul 
în continuare — a criticat deose
bit ds puternic faptul că Washing
tonul nti a reușit să învioreze 
numeroasele industrii mici ale 
Insulelor care erau active înain
te de cel de-al doilea război 
mondial. Ea a găsit că nu există 
nici un plan coordonat de dez
voltare economică și a condam
nat politica Washingtonului care 
nu contribuie la dezvoltarea in
sulelor".

Referindu-se ia nivelul de trai 
al populației Mîcroneziei, ziarul 
relevă că în raportul comisiei 
este menționat faptul că „veni
turile locuitorilor insulelor au 
scăzut în permanență". Raportul 
menționează, de asemenea, ca o 
sarcină urgentă necesitatea ca 
băștinașii insulelor să aibă acces 
la posturi administrative mai im
portante și la pregătirea unor 
funcționari civili superiori.

1 ANUNȚ î 
A
♦ _______  __ ____
I C. F. R. Petroșani, an- 
Igajeazâ cu dată ime

diată

LĂCĂTUȘ 
Și SUDOR 

t Cei interesați se vor 
* prezenta la Atelierul 
I de zonă Petroșani.

Atelierul de zonă
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Completați-va 
biblioteca personala 
Librăriile și difuzorii 

cărți din întreprinderi și 
stituții vă oferă cărți
toate domeniile de activitate. 

Pentru cumpărături de bi
blioteci personale a 100 și 
200 lei — plata în rate.

de 
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Eiploataiea niuiiii 
UR IC AN I

Organizează în ziua de 30 
iunie 1961 la sediul exploa
tării un concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri
— maiștri transport
— maiștri electro-mecanici.
Se pot prezenta la con- ' 

curs cei саге ац diploma de , 
maistru sau diploma de ab> 
solvite a unei școli tehnice 
echivalente, sau care la data 
de 1 iulie 1956 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Cererile, însoțite de actele 
necesare, se pot depune zil
nic la sediul E. M. Uricani, 
unde se pot obține și infor
mații suplimentare.

PARIS 13 (Agerpres).
Duminică au avut loc în Fran

ța noi demonstrații țărănești îm
potriva politicii agrare a guver
nului. La Auch, 5.000 de țărani 
au blocat complet traficul cu a- 
jutorul tractoarelor. Ei au cerut 
autorităților să-i pună în liber
tate pe țăranii arestați în cursul 
demonstrațiilor care au avut loc 
săptămîna trecută. La Rennes, 
țăranii din regiune au organizat 
manifestații în centrul orașului, 
iar la districtul Concarneau de
monstranții au întrerupt comuni
cațiile telegrafice.

Intr-o interpelare adresată pri
mului ministru, deputatul- comu
nist Waldeck Rochet, analizînd 
cauzele situației din agricultura 
țării, a arătat că țărănimea se 
ridică împotriva politicii agrare

a guvernului care este determi
nată de participarea Franței la 
„piața comună". El a arătat că 
din cauza obligațiilor asumate 
de Franța prin aderarea la „pia
ța comună", țăranii francezi se 
lovesc de concurența produselor 
agricole importate în Franța din 
alte țări făcînd parte, din acest 
bloc economic. Importul de pro
duse agricole, a arătat el, a cres
cut de la 1,210 milioane franpi 
în 1958. la 1.500 milioane franci 
în 1960, în timp ce exportul a- 
cestor produse a scăzut de la 
1.380 milioane de franci în 1959 
la 480 milioane franci în 1960.

. In Franța se importă tot mai 
multe legume și cartofi, fructe și 
produse animaliere din diferite 
țări ale „pieții comune".

MANSFIELD : „E bine să nu ne 
amestecăm în treburile 

laoțienilor”
NEW YORK 13 (Agerpres).
Intr-un discurs rostit la radio, 

liderul democraților în senat 
Mansfield a declarat că cei 350 
milioane de dolari pe care Sta
tele Unite i-au cheltuit în Laos, 
„au fost cheltuiți în mare măsu
ră în zadar". Statele Unite, a 
subliniat el „nu au procedat în 
mod chibzuit", amestecîndu-se în 
treburile Laosuluf.

„Pentru laoțieni, a subliniat 
el, cel mai bine este să se ocupe 
singuri de treburile lor», iar pen
tru noi, ca și pentru restul lumii, 
cel mai bine este să nu ne ames
tecăm în treburile laoțienilor".

PROGRAM DE RADIO
15 iunie

regiunilor 
științific , ,, .
„Cei 4 bădărani" (actul al II- 
leaj de Wolf Ferrari, 16,30 Mu
zică populară, 18,05 Concert de 
estradă, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 20,00 Noi înregis
trări de muzică populară primite 
din partea Radiodifuziunii din 
R.S S. Estonă, 20,30 .Muzică u- 
șcară, 21,45 Părinți și copii, 
22,30 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară din 
Muntenia, 9,30 Roza vînturilor, 
10,30 Muzică ușoară, 11,03 Pa
gini alese din creația de operă 
a compozitorilor ruși, 12,0C Pre
lucrări de folclor ale compozito
rilor noștri, 13,05 Concert de 
muzică ușoară romînească, 14,30 
Muzică din operete, 15,30 Con
cert popular, 16,15 Vorbește Mos
cova I 17,25 Muzică populară ro
mînească și a minorităților na
ționale, 18,40 Soliști și formații 
artistice de amatori, 19,05 Tine
rețea ne e dragă (reluare), 19,45 
Concertul corului și orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii so- ■ 
vietice, 21,30 Muzică de dans, 
PROGRAMUL II. .12,10 Cîntă 
Michaela Cotaru și Mircea Ne- 
mens, 13,00 Din muzica popoare
lor, 13,30 Pagini din volume re
cent apărute a-le scriitorilor noș
tri, 13;40 Arii din operete, 14,03 
Din viața muzicală a orașelor și

patriei, 14,30 Almanah 
(reluare), 15,00 Opera

-O

CINEMATOGRAFE
15 iunie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Veneția, luna și tu; AL. 
SAHIA : Bîtă ieși din sac; PE-i 
TRILA : Ursul alb; LIVEZENI: 
Ieșire din impas; ANINOASA: 
Discipolul diavolului; VULCAN : 
Ursul alb; CRIVIDIA: Războiul 
opiului; LUPFNt : Setea; BAR- 
BATENI : Barbara.
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